ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - СУХИНДОЛ

Препис-извлечение от Решение № 39
на протокол № 5 от 16.02.2012 год.
на Общински съвет Сухиндол

РЕШЕНИЕ
№ 39
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за месното самоуправление и месната администрация; чл. 12 ал.9 и ал.10 от
Наредба 24/2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка “Обновяване и развитие на населени места” от
ПРСР 2007-2013г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/ 2006 г. на
Комисията и Договор за отпускане на финансова помощ №04/322/000125 от
23.10.2009 г. по мярка 322 за
Проект “Рехабилитация-ремонт и
реконструкция на паркови зелени площи и детска площадка в централната
част на гр.Сухиндол ”, сключен между община Сухиндол и ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар
Борис ІІІ, № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен
Андонов Порожанов и Докладна записка № РД-02-03-534/16.02.2012 г. на
кмета на общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Одобрява проект на Запис на заповед съгласно приложение № 1 .
2. Упълномощава кмета на общината да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима и предявявана в полза на
ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 235075,50 лв. за
обезпечаване на 110% от авансовото плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 04/322/000125 от 23.10.2009 г. по мярка 322 за Проект
“Рехабилитация-ремонт и реконструкция на паркови зелени площи и детска
площадка в централната част на гр.Сухиндол”, сключен между община
Сухиндол и ДФ”Земеделие” Разплащателна агенция.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 10; „за” – , „против” – 0, „въздържали се” – 0. Приема се.

Гласували поименно:
1. Бисерка Карагерова – за;
2. Георги Острев – за;
3. Димитър Кобуров – за
4. Димитър Гърбов – за
5. Ивайло Отчев - за

6. Илияна Христова - за
7. Петя Карагерова - за
8. Росица Узунова - за
9. Румен
Йорданов - за
10. Христо Мънков – за

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ: /п/ ИВАЙЛО ОТЧЕВ
Вярно с оригинала при ОбС:
Техн.сътрудник:
/Е. Цивнева/

